
Een inclusieve sinterklaasviering 

Een universiteit is een gemeenschap en per definitie een kritische gemeenschap. Als er in onze 

maatschappij een publiek debat over een bepaald fenomeen gevoerd wordt, hebben wij de plicht 

om dat fenomeen te bestuderen en een afgewogen standpunt in te nemen. Het debat over het 

personage ‘Zwarte Piet’ biedt ons de kans om de daad bij het woord te voegen. Als gemeenschap 

moeten we dit evenwel samen doen, op een transparante en open manier.  

Waar het in het debat over de rol van Zwarte Piet tijdens de sinterklaasviering om draait, is 

erkenning van het belang van inclusie. Als kritische gemeenschap moeten we de volgende vraag 

stellen: is er voor iedereen genoeg ruimte om erbij te horen, mee te doen, te delen, te aanvaarden 

en te worden aanvaard? En zo niet, hoe kunnen we dan innovatief genoeg zijn om daar iets aan te 

veranderen? Universiteiten behoren tot de meest vooraanstaande intellectuele stemmen in de 

Nederlandse samenleving. De Erasmus Universiteit is er bij uitstek toe uitgerust om inzake deze 

kwestie een voortrekkersrol te vervullen.  

Deze universiteit kan een krachtige boodschap afgeven door de sinterklaasviering voor iedereen 

'inclusief' te maken. Vorig jaar hebben we reeds een aantal aanpassingen doorgevoerd wat betreft 

de wijze waarop we Piet presenteren. Dit jaar kunnen we de wijze waarop we het sinterklaasfeest 

vieren verder ontwikkelen, waarbij we het internationale karakter van de gemeenschap binnen de 

Erasmus Universiteit niet uit het oog verliezen.  

Internationalisering is een belangrijk thema in de strategie van deze universiteit. Een van onze 

doelstellingen is een aantrekkelijke campus van internationale allure te creëren, waar alle studenten 

en medewerkers zich thuis voelen. Onze internationale ambities zijn reeds duidelijk: diversiteit is een 

eigenschap van de Erasmus Universiteit als moderne universiteit. Het belang van diversiteit blijkt ook 

uit de recente benoeming van een Chief Diversity Officer en een nieuwe aanpak van diversiteit.  

Alleen het feit dat iets traditie is, hoeft nog geen rechtvaardiging te zijn voor het voortbestaan ervan. 

Het personage Zwarte Piet zoals we dat vandaag de dag kennen, verscheen ruim een eeuw geleden 

op het toneel. Sinds die tijd zijn zijn voorkomen, positie, gedrag en houding als gevolg van 

veranderingen in de samenleving voortdurend gewijzigd, dat wil zeggen: van lokale differentiatie 

naar nationale standaardisatie, van één mannelijke Piet naar honderden mannelijke en vrouwelijke 

Pieten met verschillende taken, van een boze en agressieve boeman naar een zachtaardige 

clowneske kindervriend met managerskwaliteiten.  

Het College van Bestuur wil binnen de gemeenschap van de Erasmus Universiteit graag een debat op 

gang brengen over een nieuwe, inclusieve manier om het sinterklaasfeest te vieren. We willen het 

sinterklaasfeest op zo'n manier vieren dat iedereen zich er gemakkelijk bij voelt. En ja, we beseffen 

dat het nog wat vroeg in het jaar lijkt om een dergelijk debat op gang te brengen. Maar op deze 

manier hebben we voldoende tijd om naar iedereen te luisteren voordat we met de voorbereidingen 

van de sinterklaasviering beginnen. Daarnaast is de Erasmus Universiteit niet de enige die zich met 

vraagstuk bezig houdt: minister Asscher van Sociale Zaken heeft een dialoogtafel in het leven 

geroepen, waar de figuur van Zwarte Piet door verschillende organisaties wordt besproken. 



Wij vragen u dus ons te laten weten hoe we van Sinterklaas een feest voor de hele gemeenschap 

kunnen maken. U kunt dit doen door een bericht op de website van Erasmus Magazine achter te 

laten.  

Daarnaast wijzen we u alvast graag op een debat over dit onderwerp, dat op 19 november zal plaats 

vinden. 
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